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मराठी : अश्विनी बिे  



एका उन्हाऱी ददलसात त्मा गालात 
चाऱीस राख टोऱ उडत आरे.  



त्माांनी सहरीरा गेरेल्मा रोकाांना हाकरनू रालरां. ट्रक्टय चारलणाऱ्मा ळतेकऱ्माांना ऩऱलनू रालरां. 



त्माांनी भेमयच्मा टकरालय डांख भायरा. 
 
जे मभऱेर त ेत्माांनी गऩागऩ खाल्रे. 



 टोऱाांचा आलाज आणण त्माांचा दषु्टऩणा लाढत गेरा. 
ळलेटी गाललारे ओयडरे, “साांगा आम्ही काम कयाले?” 

 



 भग त्माांनी गालाच्मा सबागहृात भेमयची सबा फोरालरी. भेमयने 
सगळ्मा गाललाल्माांना वलचायरे, “साांगा, आऩण काम कयामचां?” 
रोक म्हणार,े “प्रश्न चाांगरा आहे”  कोणाकड ेमाचे उत्तय नव्हत.े 



तवे्हा ऩाल केक कयणाऱ्मा फेकयीलाल्मारा वलचायरे, “टोऱाांचे वप्रम बोजन काम आहे?” 
“स्ट्ट्रॉफेयी जॅभ! ज़या थाांफा! आऩण एक भोठ्ठां सॅन्डवलच करूमा आणण त्मात त्माांना ऩकडू.” 

 



फेकयीलाल्माची सचूना ऐकून सगऱे रोक आनांदाने ओयडरे.  
एक ळतेकयी म्हणारा, “मासाठी भाझ्मा ळतेाचा उऩमोग कया.” 



भग फेकयीलाल्माने ऩीठ भऱण्माची ऩद्धत 
सभजालरी “लरून ऩीठ मभसऱा, खारनू  

सभदु्राचे खायट भीठ घारा, ऩयत ऩयत ऩाणी मळ ांऩडा 
भग त ेभऱा! नांतय भठुीने त्मालय भाया.   



जेव्हा काही रोक ऩीठ भऱू रागरे,  तवे्हा इतय 
रोकाांनी ळतेात भोठ्ठी सतयांजी ऩसयरी. 



 भग ऩाल काहीकाऱ तसाच ठेलरा.  
तवे्हा ऩीठ पुरनू छोट्मा ऩहाडा सायखे टम्भ पुगरे. 



त ेऩीठ भोठ्मा भशु्श्करीने ट्रक,  ट्रारी, आणण फसभध्मे 
ठेलनू त्मारा ऩहाडालयच्मा बट्टीजलऱ नेर.े  

बाजण्मासाठी त्माांना ऩन्नास वलटाांची बट्टी रालरी.  



तासांतास ऩाल मळजत यादहरा. तो आत 
पुर ूरागरा, णखडक्मा हर ूरागल्मा..  

 जेव्हा गयभागयभ ऩाल फाहेय आरा,  
तवे्हा गाललारे आनांदाने ओयडू रागरे.  



“व्ला!काम सगुांध आहे! ककती स्ट्लाददष्ट आहे!” टोऱसदु्धा ककती फदभाळ आहे!   





भग ऩाल थांड कयामरा ठेलरा. फघता फघता सहा 
ताकदलान भाणसाांनी भोठ्मा कयलतीने ऩालाची एक 

स्ट्राईस केरी. रोकाांनी टाळ्मा लाजलल्मा. भग ऩालाच्मा 
दसुऱ्मा स्ट्राईस काऩल्मा.  





 ळतेकऱ्माचे ळते खयाफ होल ूनमे म्हणून आठ 
घोडमाांच्मा गाडीने एक स्ट्राईस ओढरी आणण 

ततरा ळतेात भोठ्मा सतयांजीलय ठेलरे. 



 भग एका ट्रकने स्ट्राइसलय रोणी टाकरे 
आणण रोकाांनी थाऩीने त ेऩसयलरे!  
भग त्माांनी स्ट्ट्रॉफेयी जॅभ ऩसयलरा.  







मा काऱात ळतेाच्मा लय सहा 
 हेरीकॅप्टय तनैात होत.े त ेटोऱ कधी सॅन्डवलच 

खातात माची लाट ऩाहू रागरे. लाट 
ऩाहण्मामळलाम त ेकाम करू ळकत होत?े 



जॅम 

अचानक आकाळात गनु-गनु आलाज मेल ूरागरा.सगऱे चाऱीस राख टोऱ ततथां एकाच 
लेऱी आरे. जसा त्माांना जॅभचा लास आरा, तसे त्माांनी त्मालय उडमा भायल्मा आणण त े

पसर.े जॅभखाऊन त ेत्मात अडकरे. त ेलाईट ऩद्धतीने अडकरे.   



तवे्हा त्माांच्मालय दसुयी स्ट्राईस मेलनू ऩडरी धऩकन!  
टोऱ दोन्ही स्ट्राईसभध्मे अडकरे. पक्त तीन बाग्मलान टोऱ 

त्मातनू जील लाचलनू फाहेय ऩडरे. त ेततथून धूभ ठोकून ऩऱारे. 



त्मानांतय टोऱ ळहयात ऩयत आरेच नाही. 
भग रोकाांनी उत्सल साजया केरा, रोक नाच-ू
गाऊ रागरे. टोऱाांची आता ळाभत आरी होती. 

ळहय आनांदी झारे.  





भग त्मा सॅन्डवलचचे काम झारे?  
चचभण्माांनी आऩल्मा चोचीने कुयतडून–कुयतडून 

ळकेडो आठलड ेतो ऩाल खाल्रा. 




